
OSG-Æ 
Ø²î²Î²ð²ðÜºðÆ 
ì²ðø²¶ÌÆ 
Î²ÜàÜ²¶Æðø



 
:

/03

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ  

/03 ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

/04 OSG-Ի ԱՐԺԵՔՆԵՐ

/04 ԷԹԻԿԱՅԻ ԵՎ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ   

 ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ

/05 ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

/05 ԱՇԽԱՏԱՎԱՅՐԻ ԷԹԻԿԱՅԻ ՊՐԱԿՏԻԿԱ ԵՎ   

 ՀԱԿԱՍՏՐԿՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

/06 ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

/06  ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՈՒՄ, ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԳԱՆՔ 

ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՎԱՍԱՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

/07 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ ԵՎ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

/07 ԿԱՇԱՌԱԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐ

/08 ՆՎԵՐՆԵՐ ԵՎ ԺԱՄԱՆՑ 

/08 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ

/09 ՇԱՀԵՐԻ ԲԱԽՈՒՄ

 

 

/09 ՀԱԿԱՄԵՆԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԵՎ 

 

 

ԱՐԴԱՐ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

/09

 

ԵՆԹԱԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄ

/10

 

ԲՐԵՆԴ ԵՎ ՀԵՂԻՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

/10 ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

 

 

ԵՎ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ

/11

 

ՀԵՏԱՊՆԴՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՑԱՌՈՒՄ

/11

 

ԵՐՐՈՐԴ ԱՆՁԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԲԱՑԱՌՈՒՄ

/02

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Վստահություն: Այն դժվար է վաստակել և հեշտ է կորցնել: Մեր Արժեքների և դրանց պահպանման շնորհիվ մեր 
հաճախորդները, մատակարարները և բաժնետերերը վստահում են մեզ: Մեր արժեքները հետևողականորեն ուղղորդում 
են մեր վարքագիծը և իդեալներ են, որոնք մենք համարում ենք ամենակարևորը:

OSG-ն շատ է գնահատում իր հարաբերությունները մատակարարների հետ, և որպես հուսալի OSG-ի  ծառայություն 
մատուցող, դուք առանցքային դեր եք խաղում՝ թույլ տալով մեզ ապրել ըստ մեր Արժեքների և մեր խոստումների. 
մեր հաճախորդներին, մեր աշխատակիցներին, մեր բաժնետերերին և այն համայնքներին, որտեղ մենք ապրում և 
աշխատում ենք:

OSG-ի Մատակարարների վարքագծի կանոնագիրքը (որը լրացնում է մեր Էթիկայի և գործարար վարքագծի 
կանոնները) սահմանում է սկզբունքներ, չափանիշներ և գործելաոճ, որոնք անհրաժեշտ են մեզ հետ բիզնես վարելու 
համար: Մենք ակնկալում ենք, որ դուք հետևեք օրենսգրքի տառին և ոգուն և կիրառեք այն որպես էթիկական և 
իրավական նորմերին համապատասխան ծառայություններ մատուցելու օգնական ռեսուրս: Հիշեք, որ Կանոնագրքի 
խախտումը կարող է դիտվել որպես ձեր և OSG-ի միջև կնքված պայմանագրի խախտում, որը կարող է հանգեցնել մեր 
գործարար հարաբերությունների դադարեցման:

Եթե մեր գործարար հարաբերությունների ընթացքում առաջանում է մի իրավիճակ, որը կարող է ազդել մեր Արժեքներին 
կամ Կանոնակարգին համապատասխան ծառայություններ մատուցելու ձեր ունակության վրա, խնդրում ենք կապվել ձեր 
OSG-ի ներկայացուցչի կամ հասցեով՝ compliance@osgrm.ru:
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OSG-Ի ԱՐԺԵՔՆԵՐ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՇԽԱՏԱՎԱՅՐԻ ԷԹԻԿԱՅԻ 
ՊՐԱԿՏԻԿԱ ԵՎ ՀԱԿԱՍՏՐԿՈՒԹՅԱՆ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  

ԷԹԻԿԱՅԻ ԵՎ 
ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ԳՈՐԾԵԼ ԱԶՆՎՈՒԹՅԱՄԲ

Մենք բաց ենք և ազնիվ և ամեն օր ապրում ենք մեր արժեքներով:

ՍԵՓԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
Մենք պաշտպանում ենք ինքներս մեզ և միմյանց վնասից և ապահովում ենք մեր հաճախորդների ունեցվածքի 

ապահովությունն այնպես, կարծես դրանք այն սեփականն է: 

ԿԱՌՈՒՑԵԼ ԱՐԺԵՔՆԵՐ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Մենք անընդհատ ուղիներ ենք որոնում մեր հաճախորդներին ավելի լավ սպասարկելու և նրանց բիզնեսը բարելավելու 
համար:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՆՁՆՈՒՄ
Մենք անձնական պատասխանատվություն ենք կրում մեր թիմի, մեր հաճախորդների և մեր ընկերության հաջողության 
համար:

ԽՐԱԽՈՒՍԵՔ ՆԵՐԱՌՎԱԾՈՒՅՈՒՆ ԵՎ ԹԻՄԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ
Մենք փնտրում և գնահատում ենք միմյանց անզուգական գաղափարներն ու հեռանկարները՝ ավելի լավ արդյունքներ 
ստանալու համար:

Երկար տարիներ ընթացքում OSG-ն վաստակել է (և շարունակում է վաստակել) մեր հաճախորդների վստահությունը 
հուսալիորեն պաշտպանելով տեղեկատվությունը և այլ գույքը: OSG-ն իրականացնում է գաղտնիության, անվտանգության 
և տվյալների պաշտպանության վերահսկողության գործընթացները, որոնք համապատասխանում են կամ գերազանցում 
են մեր իրավական, պայմանագրային և այլ պարտադիր պարտավորությունները:

Երբ դուք տեղեկատվություն եք փոխանցում կամ գույք մեր անունից, անկախ նրանից, թե դա պատկանում է մեր  
աշխատակիցներին, թե հաճախորդներին, մենք պահանջում ենք այն պահպանել ապահով, գաղտնի և օգտագործել այն 
միայն օրինական նպատակներով: Դա նշանակում է կիրառել պաշտպանության մակարդակ, որը երբեք չի կարող լինել  
իրավական, պայմանագրային կամ այլ պարտադիր պարտավորություններից ցածր, որոնք կիրառվում են ձեզ համար: 

Այս հանձնառության շրջանակներում ձեզանից կարող է պահանջվել պահպանել (և ցուցադրել) արդյունավետ 
ֆիզիկական, տեխնիկական և վարչական վերահսկողություն տվյալների կամ այլ գույքիգաղտնիության  
և անվտանգության նկատմամբ, որոնց հետ դուք աշխատում եք։ Կախված ձեր կողմից մատուցվող ծառայություններից 
և մեր անունից ձեր կողմից կառավարվող տեղեկատվության կամ գույքի բնույթից, ձեզանից կարող են նաև պահանջել  
կատարել OSG-ի երրորդ անձանց ռիսկերի գնահատում կամ Մատակարարների գաղտնիության գնահատում, որը կօգնի 
որոշել, թե արդյոք պահանջվում են լրացուցիչ նախազգուշական միջոցներ:

OSG-ն ձգտում է կիրառել իր Արժեքների և Էթիկայի և գործարար վարքագծի կանոնագրքի սկզբունքներն  
աշխատավայրում: Այսպիսով, մենք աշխատում ենք մեր աշխատակիցների աշխատանքային պայմանների  
շարունակական բարելավման և աշխատանքային և կազմակերպչական իրավունքներին, աշխատավարձին  
և  պահումներին, ինչպես նաև աշխատանքային ժամերին (ներառյալ կամավոր արտաժամյա աշխատանքը) վերաբերող  
բոլոր օրենսդրական պահանջներին համապատասխանելու ուղղությամբ: Որպես OSG-ի մատակարար՝ մենք ակնկալում 
ենք, որ դուք կիսեք մեզ հետ այս հանձնառությունը, և հարգեք ցանկացած և բոլոր այդպիսի իրավունքները:

Անկախ ծառայություն մատուցողների տեսակից կամ գտնվելու վայրից OSG-ն պետք է համապատասխանի 
աշխատանքի պրակտիկայի և աշխատանքային պայմանների վերաբերյալ բոլոր գործող իրավական և այլ պարտադիր 
պահանջներին: Մատակարարները պետք է ձեռնարկեն բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի իրենց աշխատողները 
լինեն աշխատանքի ընդունման համար նվազագույն օրինական տարիքի, և իրենց ծառայությունը լինի խիստ կամավոր, 
ինչը նշանակում է, որ այն չպետք է ներառի ստրկության կամ ստորադաս վիճակի, հարկադիր կամ պարտադիր 
աշխատանքի կամ մարդկային թրաֆիքինգի գործողություններ։ Այն նաև պետք է արդարացիորեն փոխհատուցվի  
և իրականացվի անվտանգ և առողջ պայմաններում:

Մենք պահանջում ենք, որպեսզի դուք և բոլոր նրանք, ովքեր տրամադրում են ձեզ ապրանքներ կամ ծառայություններ, 
պահպանեն բոլոր կիրառելի նորմատիվ պահանջները, որոնք վերաբերում են ստրկության և թրաֆիքինգի դեմ Slavery 
պայքարին (օրինակ՝ Մեծ Բրիտանիայի ժամանակակից ստրկության մասին օրենք [U.K. Modern Slavery Act]): Մենք 
նաևպահանջում ենք, որ ձեր ընկերությունում և ձեր մատակարարման շղթայում համապատասխան վերահսկողություն  
և ընթացակարգեր իրականացնեք, որպեսզի կանխեք ժամանակակից ստրկությունը, և որ դուք որևէ գործողություն  
չկատարեք, որը կարող է հանգեցնել այն բանին, որ OSG-ն խախտի իր սեփական պահանջները:   

OSG-ն աշխատում է խիստ համապատասխան գործող օրենքներին, կանոններին և կանոնակարգերին, անկախ 
նրանից, թե ինչ տեսակի ծառայություններ ենք մենք մատուցում կամ որտեղ են դրանք մատուցվում: Օրինականության 
պահպանման համար մենք իրագործում ենք հուսալի էթիկայի և օրինականության ծրագիր, որի անկյունաքարն է մեր 
Էթիկայի և գործարար վարքագծի կանոնագիրքը: Կանոնագիրքը մեզ տալիս է էթիկական և օրինական վարքագծի 
վերաբերյալ ցուցումներ, ինչպես նաև ապահովում է ռեսուրսներ՝ հետագա օգնություն ստանալու կամ խախտումների
մասին հաղորդելու համար։ Որպես աշխատանքի ընդունման պայման՝ բոլոր աշխատակիցները պետք է հաստատեն
ընկերության Կանոնագրքին և ընկերության այլ քաղաքականություններին իրենց հավատարմությունը։

Որպես ծառայության հուսալի մատակարար, մենք պահանջում ենք, որ դուք նույնպես գործեք օրենքին խիստ
համապատասխան և համաձայն մեր Արժեքների և Էթիկայի և գործարար վարքագծի կանոնագրքի: Այս նպատակով,
կախված ձեր կողմից մատուցվող ծառայության բնույթից (և ձեր պայմանագրի պայմաններից), ձեզանից կարող է
պահանջվել մասնակցել օրինականության պահպանման դասընթացներին, համաձայնել OSG-ի որոշակի
քաղաքականություններին կամ համապատասխանել տարբեր օրենքներին և կանոններին:

Նախքան OSG-ում ձեր աշխատանքը սկսելը, խնդրում ենք ծանոթանալ մեր Էթիկայի և գործարար վարքագծի 
կանոններին, որոնք կարելի է գտնել www.osgrm.am հասցեով:

http://www.osgrm.am


OSG-Ý Ó·ïáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³ÛáõÝ ¨ ¿ÏáÉá·Ç³å»ë å³ï³ëË³Ý³ïáõ Ó¨áí: ø³ÝÇ áñ Ù»Ýù  
í»ñ³ÑëÏáõÙ »Ýù ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ù»Í å³ñÏ ¨ áõÝ»Ýù É³ÛÝ³Í³í³É ³Ýß³ñÅ ·áõÛù, Ý»ñ³éÛ³É ïíÛ³ÉÝ»ñÇ  
Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ, Ù»Ýù Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »Ýù, áñ Ù»ñ µÇ½Ý»ë ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ ¨ Ý»ñùÇÝ åñ³ÏïÇÏ³Ý Ï³ñáÕ »Ý áõÕÕ³ÏÇ  
³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É Ù»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ¨ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³: ²ÛëåÇëáí, Ù»Ýù ³ßË³ïáõÙ »Ýù ·áñÍáÕ  
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¨ Ùßï³å»ë ³ßË³ïáõÙ »Ýù Ù»ñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
Ñáõë³ÉÇáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: OSG-Ý Ï³ßË³ïÇ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ Ñ»ï, áíù»ñ ³ßË³ïáõÙ »Ý 
·áñÍáÕ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ¨ Ù»Ýù ·»ñ³¹³ëáõÙ »Ýù ÁÝïñ»É Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ, áñáÝù 
ÏÇëáõÙ »Ý Ù»ñ Ó·ïáõÙÁ í³ñ»É ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ³ÛÝå»ë, ÇÝå»ë ¹³ ³ÝáõÙ ¿ OSG-Ý:

Þðæ²Î² ØÆæ²ì²Úð ºì 
Î²ÚàôÜ ¼²ð¶²òàôØ

àñå»ë ³ßË³ñÑÇ ß³ï »ñÏñÝ»ñáõÙ ³ßË³ïáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ, OSG-Ý Ó·ïáõÙ ¿ å³Ñå³Ý»É Ï³ß³é³Ï»ñáõÃÛ³Ý 
¨ ÏáéáõåóÇ³ÛÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ ·áñÍáÕ ûñ»ÝùÝ»ñÇ ï³éÝ áõ á·ÇÝ, ³ñ·»ÉáõÙ »Ý áõñÇßÝ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»É, ³é³ç³ñÏ»É 
ïñ³Ù³¹ñ»É Ï³Ù ÃáõÛÉ³ïñ»É áñ¨¿ ³ñÅ»ù³íáñ µ³Ý ïñ³Ù³¹ñ»É å»ï³Ï³Ý å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇÝ Ï³Ù ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝª 
µÇ½Ý»ëÇ áã å³ïß³× Ó»éùµ»ñÙ³Ý, ³é³í»ÉáõÃÛáõÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ï³Ù áñáßÙ³Ý íñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³Éáõ Ýå³ï³Ïáí:

Ø»Ýù ß³ï Éáõñç »Ýù í»ñ³µ»ñíáõÙ ³Û¹ å³ñï³íáñáõÃÛ³ÝÁ ¨ å³Ñ³ÝçáõÙ »Ýù å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ÝáõÛÝ 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ù»ñ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇó£ OSG-Ç Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ëëïáñ»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý 
³Û¹ (¨ Ñ³ñ³ÏÇó) ûñ»ÝùÝ»ñÇ µáÉáñ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ, ³Û¹ ÃíáõÙª ³ÛÝ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ, áñáÝù í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý, ·ñ³éáõÙÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ ¨ ×ß·ñÇï Ñ³ßÇí–³åñ³Ýù³·ñ»ñÇ 
¨ Í³Ëë»ñÇ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³ÝÁ:

OSG-Ý ½³ñ·³óÝáõÙ ¿ µÇ½Ý»ëÁ ÑÇÙÝí»Éáí Çñ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÅ³ÝÇùÝ»ñÇ íñ³, ³ÛÉ áã Ã» 
Ï³ß³éùÝ»ñÇ, ïáÏáë³ÛÇÝ Ï³ß³éùÝ»ñÇ, ³ÝÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ Ýí»ñÝ»ñÇ ¨ Å³Ù³ÝóÇ Ï³Ù í×³ñÝ»ñÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý íñ³:  
âÝ³Û³Í ¹³ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ ×ßÙ³ñÇï ¿, Éñ³óáõóÇã å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ñáÕ »Ý ÏÇñ³éí»É å»ï³Ï³Ý 
å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇ, å»ï³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù Ýñ³Ýó Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»ÉÇë:

ä²Úø²ð ÀÜ¸¸ºØ 
ÎàèàôäòÆ²ÚÆ ºô 
Î²Þ²è²ÎºðàôÂÚ²Ü
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OSG-Ý Ëáñ³å»ë Ñ³í³ï³ñÇÙ ¿ Çñ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý, ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý 
å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ: ²Ýßáõßï, ê»÷³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÃÛáõÝÝ áõ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ Ù»ñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ²ñÅ»ùÝ»ñÇó 

 Ù»ÏÝ ¿: ø³ÝÇ áñ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÁ Ñ³×³Ë ³ßË³ïáõÙ »Ý áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý OSG-Ç ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ (Ï³Ù Ù»ñ  
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ) Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ, ¹áõù å»ïù ¿ Ó»éÝ³ñÏ»ù µáÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçáóÝ»ñÁª ëïáõ·»Éáõ Ó»ñ 
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÷áñÓÁ ¨ áñ³Ï³íáñáõÙÁ: ÜÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý Çñ³íáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³ëï³ïáõÙÁ, ¹³ïí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëïáõ·áõÙÁ, í³ñáñ¹³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ, Ý³¨ 
³éáÕç³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ëïáõ·áõÙÁ Ï³Ù³ßË³ï³ÝùÇ Çñ³íáõÝùÇ ëïáõ·áõÙÁ£

OSG-Ç ß»ÝùáõÙ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñáÕ »Ý ÏÇñ³éí»É áñáß³ÏÇ Éñ³óáõóÇã Ï³ÝáÝÝ»ñ,  
ÇÝãåÇëÇù »Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ï³Ù ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõó ³é³ç ³ßË³ï³ÝùÇ íï³Ý·Ç í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ,  
ÝáõÛÝ³Ï³Ý³óÙ³Ý å³ïÏ»ñ³ÏÝ»ñÇ óáõó³¹ñáõÙÁ, ç»ñÙáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙÁ Ï³Ù ³ÝÑ³ï³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý  
ÙÇçáóÝ»ñÇ ÏñáõÙÁ: Ò»½³ÝÇó Ï³ñáÕ ¿ Ý³¨ å³Ñ³Ýçí»É ëïáñ³·ñ»É ß»Ýù Ùáõïù Ï³Ù »Éù ·áñÍ»ÉÇë Ï³Ù ÙÝ³É OSG-Ç  
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ áõÕ»ÏóÙ³Ý Ý»ñùá: ²Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ, µáÉáñ ¹»åù»ñáõÙ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÁ 
å»ïù ¿ Ó»éÝå³Ñ ÙÝ³Ý ó³ÝÏ³ó³Í ï»ë³ÏÇ í³ñù³·ÍÇó, áñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ íï³Ý·³íáñ, ëå³éÝ³óáÕ Ï³Ù   
³ÝÑ³Ý·ëï³óÝáÕ ¨ å»ïù ¿ Ï³ï³ñ»Ý ³ßË³ï³ÝùÁ ³éáÕçáõÃÛ³Ý ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ·áñÍáÕ ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ  
¨ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: OSG-Ý Ý³¨ Ëñ³ËáõëáõÙ ¿ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇÝ Ñëï³Ï Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý  
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ ë³ÑÙ³Ý»É, áñáÝù ÙÇ³ï»ë³Ï ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Çñ µáÉáñ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÏáÉ»ÏïÇíÝ»ñáõÙ: 

²èàÔæàôÂÚàôÜ, ²ä²ÐàìàôÂÚàôÜ 
ºì ²Üìî²Ü¶àôÂÚàôÜ

OSG-Ý Ñ³í³ïáõÙ ¿, áñ Ù»ñ Ñ³ëï³ï³Ï³Ù ÝíÇñí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³é³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ ¨ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³ÝÁ 
¹³ñÓÝáõÙ ¿ Ù»½ ³í»ÉÇ É³í ¨ áõÅ»Õ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ: ²ÛÝ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ³½¹áõÙ ¿ Ù»ñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ µ³½Ù³½³Ý 
Ï³ñÇùÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñ»Éáõ ¨ ßáõÏ³ÛáõÙ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ Ù»ñ Ï³ñáÕáõÃÛ³Ý íñ³: àñå»ë½Ç û·Ý»Ýù Ñ³ëÝ»É 
¹ñ³Ý, Ù»Ýù áñáßáõÙ »Ýù ÁÝ¹áõÝáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ, ÑÇÙÝí»Éáí µ³ó³é³å»ë Ù³ñ¹áõ ³ßË³ï³ÝùÇ 
Ï³ï³ñÙ³Ý áõÝ³ÏáõÃÛ³Ý íñ³, ³ÛÉ áã Ã» ³ÛÝåÇëÇ ·áñÍáÝÝ»ñÇ íñ³, ÇÝãåÇëÇù »Ý é³ë³Ý, ÏñáÝÁ, ¿ÃÝÇÏ 
å³ïÏ³Ý»ÉáõÃÛáõÝÁ, ï³ñÇùÁ, ë»éÁ, ë»é³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßáõÙÁ, Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ³ÛÉ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ, áñáÝù 
Ï³åí³Í ã»Ý Ù³ñ¹áõ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù áñ³Ï³íáñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï:

OSG-Ý å³Ñ³ÝçáõÙ ¿, áñ Çñ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë ÝÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï³ÝÓÝ»Ý. ÙÇßï ·áñÍ»É  
Ñ³Ï³Ëïñ³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¨ ÏáÝÏñ»ï ù³ÛÉ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»Éª Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí ËÃ³Ý»É  
Ý»ñ³é³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ í»ñ³óÝ»É Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ³ßË³ï³í³ÛñáõÙ: àñå»ë ³Û¹ 
ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇÝ Ù»ñ Ñ³í³ï³ñÙáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝ³íáñáõÙª OSG-Ý Ï¹Çï³ñÏÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ ³ßË³ïáõÅÇ 
µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÁ áñå»ë ¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáÝ ÁÝïñáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ:

Êîð²Î²ÜàôÂÚ²Ü ¸ºØ ä²Úø²ðÀ, 
´²¼Ø²¼²ÜàôÂÚ²Ü Êð²ÊàôêàôØ 
ºì Ð²ì²ê²ð ²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ 
ÐÜ²ð²ìàðàôÂÚàôÜÜºð
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ºñµ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ, ÁÝï³Ý»Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ Ï³Ù ÝÙ³Ý³ïÇå ³ÛÉ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñ 
Ë³Ý·³ñáõÙ »Ý (Ï³Ù Ï³ñáÕ »Ý Ë³Ý·³ñ»É) ³½ÝÇí ¨ ³ñ¹³ñ ·áñÍ³ñ³ñ áñáßáõÙÝ»ñ Ï³Û³óÝ»Éáõ Ï³Ù ³åñ³ÝùÝ»ñ 
Ï³Ù Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ OSG-ÇÝ Ù³ïáõó»Éáõ Ó»ñ áõÝ³ÏáõÃÛ³Ý íñ³, Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³Ý³É ß³Ñ»ñÇ µ³ËáõÙ: 
Ø³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÁ å³ñï³íáñ »Ý ï»Õ»Ï³óÝ»É OSG-ÇÝ ó³ÝÏ³ó³Í ÝÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ (Ï³Ù ÑÝ³ñ³íáñ 
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ) Ù³ëÇÝ, Ý³Ëù³Ý ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏÓ¨³íáñí»Ý, Ï³Ù ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï, 
»Ã» Ýáñ ß³Ñ»ñÇ µ³ËáõÙ ³é³ç³Ý³:

Þ²ÐºðÆ ´²ÊàôØ
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OSG-Ý Ó·ïáõÙ ¿ ³½Ýíáñ»Ý Ùñó³Ïó»É ßáõÏ³ÛáõÙ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»É Ñ³Ï³Ù»Ý³ßÝáñÑ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý 
¨ µ³ñ»ËÇÕ× Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý µáÉáñ ·áñÍáÕ ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ: Ø»Ýù ³ÏïÇíáñ»Ý Ëáõë³÷áõÙ »Ýù Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇó, áñáÝù 
Ï³ñáÕ »Ý ÝáõÛÝÇëÏ ³Ýå³ñÏ»ßïáõÃÛ³Ý Ï³Ù Ë³µ»áõÃÛ³Ý ï»ëù áõÝ»Ý³É£

OSG-Ç Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ù»Ýù å³Ñ³ÝçáõÙ »Ýù, áñ ¹áõù ÝáõÛÝå»ë Ñ»ï¨»ù ³Ûë Çñ³í³Ï³Ý  
¨ µ³ñáÛ³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ, ¨, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, Ëáõë³÷»ù ·³ÕïÝÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³í³ùáõÙÇó Ï³Ù 
÷áË³Ý³ÏáõÙÇó, ÇÝãåÇëÇù »Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ óáõó³ÏÝ»ñÁ Ï³Ù ·Ý»ñÇ ¨ ½»Õã»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

Ð²Î²ØºÜ²ÞÜàðÐ²ÚÆÜ 
úðºÜê¸ðàôÂÚàôÜ ºì 
²ð¸²ð Øðò²ÎòàôÂÚàôÜ

OSG-Ý Ñ³ëÏ³ÝáõÙ ¿, áñ ³Ûëûñí³ ·áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³ÛñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý å³ï×³é áõÝ»Ý³É ÏÝù»Éáõ  
»ÝÃ³Ï³å³É³éáõ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ Çñ»Ýó Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý áñáß³ÏÇ ³ëå»ÏïÝ»ñÇ ·Íáí: OSG 
Ù³ï³Ï³ñ³ñ ¹³éÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹áõù å»ïù ¿ ³ÝóÝ»ù Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ·áñÍÁÝÃ³ó, áñÁ Ï Ý»ñ³éÇ Ó»ñ 
µÇ½Ý»ëÇ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï ëïáõ·áõÙ: ²ÛëåÇëáí, Ý³Ëù³Ý »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïíÇñ³Ï»ÉÁ, 
¹áõù å»ïù ¿ (¨ Ï³ñáÕ »ù å³ñï³íáñ ÉÇÝ»É ûñ»Ýùáí Ï³Ù å³ÛÙ³Ý³·ñáí) óáõó³µ»ñ»ù Ýñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÝÙ³Ý 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ å³ïß³× ½·áõß³íáñáõÃÛáõÝ ¨ Ï³ï³ñ»ù µáÉáñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³í³Ï³Ý ¨ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (Ý»ñ³éÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ãµ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý ¨ ·³ÕïÝÇáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ï³Ù ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, 
áñáÝù å³Ñ³ÝçíáõÙ »Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõó»ÉÇë)£ ¸áõù Ý³¨ å³ï³ëË³Ý³ïáõ »ù í»ñ³ÑëÏ»É 
¨ ³å³Ñáí»É Ó»ñ »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ Ó»ñ ÷áË³Ýó³Í 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:

´³óÇ ³Û¹, å»ïù ¿ ëïáõ·»ù Ó»ñ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ, å³ñ½»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ã» ³ñ¹Ûáù ¹áõù å³ñï³íáñ »ù Í³ÝáõóáõÙ 
ïñ³Ù³¹ñ»É OSG-ÇÝ Ï³Ù ëï³Ý³É Ù»ñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ Ý³Ëù³Ý »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙÁ:

ºÜÂ²Î²ä²È²èàôÜºðÆ 
Üºð¶ð²ìàôØ

OSG-Ý »ñµ»ù ãÇ ïñ³Ù³¹ñÇ ³ñïáÝÛ³É é»ÅÇÙ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇÝ Çñ»Ýó 
Ýí»ñÝ»ñÇ, Å³Ù³ÝóÇ Ï³Ù ³ñÅ»ù³íáñ Çñ»ñÇ ³é³ç³ñÏÇ ¹ÇÙ³ó: Ø³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñ 
ã»Ý Ï³ñáÕ ³é³ç³ñÏ»É Ýí»ñÝ»ñ OSG-ÇÝª ÷áñÓ»Éáí ³½¹»É Ù»ñ µÇ½Ý»ë 
áñáßáõÙÝ»ñÇ íñ³ Ï³Ù Ó»éù µ»ñ»É ³é³í»ÉáõÃÛáõÝ ³ÛÉ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ÜáõÛÝÇëÏ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ Ýí»ñÝ»ñÁ ÃáõÛÉ³ïñí³Í »Ý ûñ»Ýùáí 
¨ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÁ å»ïù ¿ ½·áõÛß ÉÇÝ»Ý ¨ ³éáÕç 
¹³ïáÕáõÃÛáõÝ ÏÇñ³é»Ý, ù³ÝÇ áñ ÝáõÛÝÇëÏ «ëáíáñ³Ï³Ý»» ·áñÍ³ñ³ñ 
ëÇñ³ÉÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³ÝÑ³ñÙ³ñ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñ ³é³ç³óÝ»É Ï³Ù éÇëÏ 
ëï»ÕÍ»É ¹ñ³ÝáõÙ Ý»ñ·ñ³íí³Í ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ:

Ø³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÁ å»ïù ¿ Í³ÝáÃ³Ý³Ý OSG-Ç Ýí»ñÝ»ñÇ, 
ÑÛáõñÁÝÏ³ÉáõÃÛ³Ý ¨ µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý í×³ñÝ»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ 
¨ ã³é³ç³ñÏ»Ý Ï³Ù ãÁÝ¹áõÝ»Ý Ýí»ñÝ»ñ, áñáÝù Ë³ËïáõÙ »Ý ³ÛÝ:

ÜìºðÜºð ºì 
Ä²Ø²Üò

Î³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ÙµáÕç ³ßË³ñÑáõÙ íëï³ÑáõÙ »Ý OSG-ÇÝª 
å³ßïå³Ý»É Çñ»Ýó Ï»Ýë³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ¨ ³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ ·áõÛùÁ:  
ØÇÝã Ù»Ýù ·áñÍáõÙ »Ýù Ù»ñ µáÉáñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï ³Ù»Ý³µ³ñÓñ 
µ³ñ»ËÕ×áõÃÛ³Ùµ, Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ Ñ³×³Ë áõÕ»ÏóíáõÙ ¿ 
Éñ³óáõóÇã å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí, áñáÝù, áñå»ë Ù»ñ Ñáõë³ÉÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñ, 
Ï³ñáÕ »Ý ÷áË³Ýóí»É Ó»½:

OSG-Ç ³ÝáõÝÇó Í³é³ÛáõÃÛáõÝ Ù³ïáõó»ÉÇë ¹³ßÝ³ÛÇÝ, Ý³Ñ³Ý·³ÛÇÝ Ï³Ù  
ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝª Ï³ñáÕ »Ý Ý»ñÏ³Û³óí»É 
Ñ³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ, áñáÝù Ï³åí³Í »Ý ³ßË³ï³í³ñÓÇ, ³ßË³ï³Å³Ù»ñÇ, 
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ, ·Ý³·áÛ³óÙ³Ý, Ýí»ñÝ»ñÇ ÝíÇñ³ïíáõÃÛ³Ý, 
ÉáµµÇÝ·Ç, ß³Ñ»ñÇ µ³ËÙ³Ý Ï³Ù ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý å³ïß³× Ùß³ÏÙ³Ý Ñ»ï: 
Î³ñáÕ »Ý ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É Ý³¨ µ³ó³éÇÏ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ Ï³Ù 
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ, áñáÝó ÑÇÙ³Ý íñ³ ³ÝÑ³ïÝ»ñÁ áñ³Ï³íáñí³Í »Ý (Ï³Ù 
Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý) Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõó»Éáõ Ñ³Ù³ñ£

¸áõù å³ï³ëË³Ý³ïáõ »ù Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ñ»ï 
Ï³åí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÙµéÝÙ³Ý ¨ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ³ÝÏ³Ë Ýñ³ÝÇó, Ã» ¹ñ³Ýù í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý Ó»½ 
áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ûñ»Ýùáí Ï³Ù Ó»ñ OSG å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÙÇçáóáí:

Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÆ 
Ø²îàôòàôØ 
Î²è²ì²ðàôÂÚ²ÜÀ
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OSG-Ý Ñ³í³ï³ñÇÙ ¿ Çñ³í³Ï³Ý Ï³Ù ¿ÃÇÏ³ÛÇ Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ µ³ñ»ËÇÕ× Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛ³Ý ³éÝãáõÃÛ³Ùµ  
Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý ¹»Ù ËÇëï ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ßË³ï³ÏÇó Ï³Ù Ù»Ý»ç»ñ, áñÁ íñ»Å ¿ ÉáõÍáõÙ,  
÷áñÓáõÙ ¿ íñ»Å ÉáõÍ»É Ï³Ù Ëñ³ËáõëáõÙ ¿ ÙÛáõëÝ»ñÇÝ íñ»Å ÉáõÍ»É Ë³ËïÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Õáñ¹³Í ³ßË³ï³ÏóÇó 
Ï³Ù Ù³ï³Ï³ñ³ñÇó, »ÝÃ³ñÏí»Éáõ ¿ Éáõñç Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅ»ñÇª ÁÝ¹Ñáõå ÙÇÝã¨ ³ßË³ï³ÝùÇó ³½³ïáõÙÁ: 
OSG-Ý ÏÓ·ïÇ ¹³¹³ñ»óÝ»É ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ó»½ Ñ»ï áñå»ë Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ, »Ã» Ù»Ýù 
Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Ýù, áñ ¹áõù Ó»ñ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇó Ù»ÏÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ»ï³åÝ¹Ù³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏÇó »ù »Õ»Éª Ç å³ï³ëË³Ý 
Ë³ËïÙ³Ý Ù³ëÇÝ Çñ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛ³Ý:

Ðºî²äÜ¸àôØÜºðÆ ´²ò²èàôØ

OSG-Ç Ø³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ í³ñù³·ÍÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Á ãÇ ëï»ÕÍáõÙ Ýáñ Ï³Ù Éñ³óáõóÇã Çñ³íáõÝùÝ»ñ »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó  
(Ï³Ù Ýñ³Ýó ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ) Ñ³Ù³ñ: ê³ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÁª ëïÇå»É OSG-ÇÝ 
³å³Ñáí»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³·ñùÇ ó³ÝÏ³ó³Í ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ:

êáõÛÝ Ï³ÝáÝ³·ÇñùÁ Éñ³óÝáõÙ ¿, µ³Ûó ãÇ í»ñ³óÝáõÙ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý 
OSG-Ç ¨ Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ ÙÇç¨ ÏÝùí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñáí:

ºððàð¸ ²ÜÒÆ Æð²ìàôÜøÜºðÆ 
êîºÔÌØ²Ü ´²ò²èàôØ
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ԲՐԵՆԴ ԵՎ ՀԵՂԻՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Որպես OSG-ի մատակարար, ձեր գործողությունները և գործարար պրակտիկան կարող են ուղղակիորեն ազդել մեր 
ամենաարժեքավոր ակտիվներից մեկի՝ մեր հեղինակությնան վրա։ Սա հատկապես վերաբերում է այն դեպքերին, երբ 
դուք ուղղակիորեն մեր անունից գործ ունեք մեր հաճախորդների կամ հասարակության հետ: Այդ իսկ պատճառով դուք 
միշտ պետք է վարվեք պատասխանատու և բարոյական ձևով, որը համապատասխանում է մեր Արժեքներին  
և Էթիկայի և գործարար վարքագծի կանոնագրքին:

Եթե դուք ուղղակիորեն լիազորված չեք դրա համար, դուք իրավունք չունեք հրապարակայնորեն հղում կատարել մեր 
գործարար հարաբերություններին կամ հայտարարություններ անել (ցանկացած միջավայրում), որոնք ներկայացնում 
են OSG-ն: Մամուլի (այդ թվում՝ սոցիալական լրատվամիջոցների) բոլոր հարցումները պետք է ուղարկվեն ձեր OSG-ի 
ներկայացուցչին:

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈ 
ՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԽԱԽՏՈՒ 
ՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ 
Որպես OSG-ի մատակարար, դուք պարտավոր եք պահպանել սույն Կանոնագրքի դրույթները, և կատարել  
աուդիտի պայմանները, որոնք կարող են ընդգրկվել ձեր համաձայնագրի մեջ, OSG իրավունք է վերապահում ստուգել 
համապատասխանությունը: Երաշխիքները տրամադրելու համար մենք կարող ենք խնդրել ձեզ պատասխանել 
սույն Կանոնագրքի դրույթներին առնչվող հարցերին և ներկայացնել ձեր համապատասխանությունը հաստատող 
փաստաթղթեր կամ վկայագրեր։

Բացի այդ, դուք պարտավոր եք անհապաղ տեղեկացնել սույն Կանոնագրքի, օրենքի կամ ձեր բիզնեսի այլ 
ասպեկտների ենթադրյալ կամ փաստացի խախտումների մասին OSG-ին: Բոլոր հաղորդագրությունները լուրջ են 
ընդունվում  և մանրակրկիտ ուսումնասիրվում են։ Ցանկացած ձեր կողմից տրամադրված տեղեկատվություն պետք է 
մշակվի զգուշությամբ և պահվի որքան հնարավոր է գաղտնի:

Ձեզ խորհուրդ է տրվում խախտումների մասին տեղեկացնել ձեր OSG-ի ներկայացուցչին։ Եթե դա հնարավոր չէ կամ 
աննպատակահարմար է, դուք կարող եք նամակ ուղարկել compliance@osgrm.ru հասցեով, ինչպես նաև նամակ 
թողնել www.osgrm.am կայքում: Ձեր կողմից խախտումների մասին չհաղորդելը կարող է հանգեցնել մեր գործարար 
հարաբերությունների դադարեցման:

mailto:compliance%40osgrm.ru?subject=
http://www.osgrm.am
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